Bindvoorbeeld voor de snakefly
Benodigde materialen:
- haken 2 x #10
- Binddraad
- Zonkerstrip circa 6/7 cm lang
- Dubbing of cactus chenille
- Spectraflash of iets dergelijks
- Biots (rood)
- Stukje gevlochten lijn
- Indien gewenst als verzwaring mogelijk zilveren kraal of kettingoogje.

Een van de twee haken in de vice plaatsen. De bindraad opzetten en dubbing of cactus
chenille aanbrengen.
Laat ongeveer 3 tot 4 mm ruimte tot aan het haak oog over. Dit om de zonker strip in te
kunnen binden.

Zorg ervoor dat het leertje van de zonkerstrip tot aan het einde van de haakbocht komt.
Dit voorkomt bij een aanbeet missers als gevolg van staartbijters.
Zet de zonker met enkele stevige wikkelingen goed vast. Om dit makkelijk te doen de
haren nat maken en splitsen zodat geen haren onder de binddraad komen.
De zonkerstrip aan de onderzijde met een beetje lak borgen zodat deze niet meer over
haaksteel draait.

Als dit is gebeurd kan het stukje gevlochten lijn aan het haakoog geknoopt worden.
Nu kan de haak uit de vice en kan de tweede haak geplaatst worden.

Bepaal nu de lengte van je vlieg door de gevlochten draad door het oog te halen en
goed vast te zetten door te wikkelen.
Zorg dat je voldoende zonker over hebt om deze straks goed vast te zetten en een
kopje te vormen. Breng ook wat lak aan op de gevlochten draad als extra stevigheid.

Bindvoorbeeld voor de snakefly

Nu weer de binddraad opzetten en dubbing of chenille aanbrengen tot circa 3 of 4 mm
voor het haakoog.

Na het aanbrengen van de dubbing kan de flash ingebonden worden. Als je dit
tegen de dubbing aan doet blijft deze mooi naar onder staan en verward dus
minder met de haren van de zonker.

Nu kan de zonker vastgezet worden op de haak. Nu is het niet erg als de haren onder de
binddraad komen dit geeft zelfs een betere vorm aan de streamer om de haren maximaal
te gebruiken.
Knip nu het teveel aan zonker af en bind de streamer af met een kopje van binddraad.
Ook hier kun je natuurlijk variëren in kleur naar eigen inzicht.
Ook kun je de streamer met een kettingoogje of iets dergelijk verzwaren (geeft wel een
mooie duikactie van de steamer bij het binnen vissen).

Hieronder een voorbeeld van een variant met verzwaring (zilverbead) en biots.

